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Grachtenpanden 2.0

In bijna alle plannen voor ‘organische stedenbouw’ en ‘particulier opdrachtgeverschap’ wordt ter inspiratie verwezen naar
de bekende Amsterdamse grachtengordels. De combinatie van variatie en verscheidenheid in een stadse dichtheid van deze
prototypische ‘rijtjes woningen’ geldt op veel plaatsen nog steeds als streefbeeld van ‘eenheid in verscheidenheid’ en
‘beeldkwaliteit’. Het herhaalde verwijzen naar de bekende Amsterdamse voorbeelden roept de vraag op waar het afgelopen
decennium in Nederland nog meer van dergelijke ‘mooie rijtjes’ zijn neergezet.

Nieuwe
grachtenpanden
De presentatiebijeenkomst van rapport nr 16 was in Roombeek. Na de presentaties door gemeente, Architecten Cie. en
Wooninnovatie Reeks bezochten architecten, opdrachtgevers, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars uit o.a. Almere,
Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Delft, Enschede, Haaksbergen, Haarlem, Krimpen, Leiden, Loenen, Losser, Meppel, Raalte,
Rotterdam, Sassenheim, Schoorl en Vledderveen in kleine groepjes acht zeer verschillende woningen aan de
beeldbepalende Lonnekerspoorlaan.

Het eerste exemplaar van het rapport was voor stedenbouwkundige Hans Laumanns, die als projectleider
Lonnekerspoorlaan aan de wieg heeft gestaan van deze nieuwe grachtenwand.
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Particulier opdrachtgeverschap in de stad
Particulier opdrachtgeverschap in stedelijke dichtheden en aaneengesloten bouwblokken komt in Nederland relatief weinig
voor. Nieuwe rijen grachtenpanden lijken vooral te worden ontwikkeld door projectontwikkelaars. Vaak gaat het dan alleen
om de ‘verpakking’, en geeft de ontwikkelaar de architect alleen opdracht om te variëren met geveldetails in rijen van
tientallen ‘grachtenwoningen’ tegelijk.

Maar er zijn in Nederland ook recente voorbeelden van harmonische rijen waarin elke woning door een andere architect is
ontworpen, zonder dat dat heeft geresulteerd in 'kakafonie' of de ooit zo gevreesde ‘Belgische toestanden’. Rapport nr 16
presenteert de lessen van een aantal 'oervoorbeelden'. In rapport nr 17 komen ook minder bekende grachtenwanden aan
bod.

Van Delft tot Enschede
Na de Schutterstraat (Delft) en de Scheepstimmermanstraat (Amsterdam) heeft ook Enschede een nieuwe rij
grachtenpanden gekregen. Nu de eerste twee stroken aan de beeldbepalende Lonnekerspoorlaan zijn opgeleverd, is het tijd
om de ervaringen uit te wisselen. De supervisors Fons Verheijen, Adriaan Geuze en Pi de Bruijn blikken met architecten,
bewoners en betrokkenen van de gemeente terug op spraakmakende projecten.

Rapport nr 16 gaat over de volgende personen, projecten en plaatsen en is een aanvulling op de eerdere rapporten over
individueel en collectief particulier opdrachtgeverschap, nr 4, 10 en 11.
Zie ook de uitzending van TV Oost op 31 augustus.
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Stuur mij 1 exemplaar van
Grachtenpanden 2.0 (deel1),
Wooninnovatie Reeks nr 16, à €
52,50 (excl. BTW en
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